
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2015 ΤΟΥ ΕΚΦ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Με χαρά σας καλωσορίζω στο Συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας.  

Πάνω από 70  χρόνια το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας αγωνίζεται για τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, τη συνδικαλιστική τους δράση, την ελεύθερη αποτύπωση και διακίνηση των ιδεών 

τους. 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας έχει παρελθόν και παρόν και θα έχει μέλλον. Το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, τα σωματεία του, τα μέλη του είναι έτοιμα να υπερασπιστούν με 

σθένος τα εργασιακά δικαιώματα και τα κεκτημένα δεκαετιών και να παλέψουν στους δρόμους και 

στους εργασιακούς χώρους για να αποτραπούν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της λιτότητας και της 

φτωχοποίησης.  

Είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ τα χειρότερα και να ανατρέψουμε τα 

προηγούμενα!  

Από αυτό το συνέδριο στέλνουμε μήνυμα ενότητας και αγωνιστικής συνέχειας που οι καιροί 

επιβάλλουν. 

Περάσανε σχεδόν τρία χρόνια έντονης συνδικαλιστικής δράσης και αγώνων. Τρία χρόνια αγώνων 

στους δρόμους και τις πλατείες φωνάζοντας δυνατά "ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ"! Δεν 

αντέχουμε άλλη ύφεση, άλλες απολύσεις, άλλα λουκέτα, μεγαλύτερη καταστρατήγηση των 

εργασιακών μας δικαιωμάτων, μισθούς πείνας και συντάξεις που είναι επιδόματα φτώχειας!  

Τα τελευταία τρία χρόνια μετρήσαμε επιπλέον χιλιάδες ονόματα εργαζομένων να προστίθενται στις 

λίστες ανέργων, είδαμε πολλούς φίλους μας να χάνουν τη δουλειά τους, αποχαιρετήσαμε αγαπημένα 

μας πρόσωπα που εγκατέλειψαν τη χώρα για μια καλύτερη τύχη και είδαμε τα φρέσκα μυαλά αυτού 

του τόπου, το μέλλον της χώρας να διαπρέπουν στο εξωτερικό αφού η Πολιτεία δεν μπόρεσε να κάνει 

κάτι για να τα κρατήσει εδώ.  

Αυτή, συναδέλφισσες και συνάδελφοι είναι η ζοφερή πραγματικότητα!  

Και εάν θέλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα λάθη μας αλλά 

και για όλα όσα καταφέραμε. Ποια είναι αυτά; Ότι δεν επιτρέψαμε, στο βαθμό των δυνατοτήτων μας, 

να επιβληθούν πολλά και άλλα τόσα από όσα κατά καιρούς αποφασίζονται στις κλειστές πόρτες των 

Βρυξελλών μεταξύ κυβερνόντων και Ευρωπαίων Ηγετών.  

!1



Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο  συνέδριό μας, μετά από πολλές εκλογικές διαδικασίες και ψεύτικα 

διλλήματα. Διλλήματα που δίχασαν τον ελληνικό λαό και γέμισαν φρούδες ελπίδες τους χιλιάδες 

εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Το μείγμα πολιτικής που ακολουθούν αυτοί 

που σήμερα κρατούν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση του τόπου είναι ίδιο με αυτό των 

προηγούμενων και κωδικοποιείται σε: φόρους, χαράτσια, ΕΝΦΙΑ, περικοπές μισθών και συντάξεων.  

Κάναμε τρεις εκλογικές διαδικασίες μέσα σε ένα χρόνο για να έρθει ένα ακόμα μνημόνιο. Το τρίτο 

μνημόνιο το οποίο είναι το χειρότερο και το πιο επαχθές από όλα τα προηγούμενα. Ένα μνημόνιο που 

τα έχει όλα: ομαδικές απολύσεις (που είχαμε καταφέρει να μπλοκάρουμε), αλλαγές στα εργασιακά, 

φοροκαταιγίδα και αλλαγές στο ασφαλιστικό. 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ασφαλιστικό. Είχαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα, που δεν ήταν το 

καλύτερο, είχε και τα τρωτά του σημεία. Παρόλα αυτά είχε αντοχές και αποδείχτηκε ότι Κασσάνδρες 

που προέβλεπαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις και ότι 

θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα διαψεύστηκαν γιατί πραγματικά κατάφερε να αντέξει όλα 

αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλά στραβά και πάρα πολλά από αυτά προσπαθήσαμε να τα 

διορθώσουμε. Το ασφαλιστικό σύστημα θα καταρρεύσει εκ των πραγμάτων εάν δεν παρθούν μέτρα.  

Αυτό που πρόκειται να γίνει σε επόμενο στάδιο σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό είναι αντί να δίνεται 

σύνταξη να δίνεται ένα επίδομα φτώχειας που θα κυμαίνεται μεταξύ 360-390 ευρώ. Δεν θίγονται μόνο 

οι νέοι συνταξιούχοι αλλά και οι παλιοί συνταξιούχοι.  

Δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος, για το ασφαλιστικό σύστημα. Στη Γερμανία ο διάλογος κράτησε 

πέντε χρόνια και στη Σουηδία εννιά χρόνια. Υπάρχει πρόταση να πάμε όλοι σε ένα Ταμείο, που όπως 

καταλαβαίνετε θα είναι δύσκολο. Το ΙΚΑ παρά τα προβλήματα που έχει συνεχίζει να είναι το καλύτερο 

και ασφαλέστερο Ταμείο.   

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Τα νέα μέτρα αγγίζουν όλους όσοι είναι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας. Τους αγρότες, τους 

γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και πολλούς άλλους... 

Εισάγονται επίσης όροι και λέξεις νεοτεριστικές, όπως είναι οι «έξυπνες συμβάσεις». Οι «έξυπνες 

συμβάσεις» είναι βαρουφάκιες λογικές. Οι «έξυπνες συμβάσεις» είναι αυτές που ξεκίνησαν να 

εφαρμόζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως είναι η Γερμανία. Αφορούν συμβάσεις που δεν έχουν να 

κάνουν με το εθνικό επίπεδο κατά κλάδο αλλά κατά επιχείρηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει 

μια επιχείρηση των πέντε, των δέκα ή των εννιά ατόμων που τέτοιες επιχειρήσεις είναι η συντριπτική 

πλειοψηφία στη χώρα μας, να είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να υπογράψουν συμβάσεις με τους 

εργοδότες τους. Είναι σίγουρο ότι και οι μισθοί τους θα περικοπούν και δεν θα έχουν επιδόματα. 
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Και όλα αυτά ενώ κάποιοι μας έταζαν ότι θα επαναφέρουν άμεσα τα 751 ευρώ, τον κατώτατο μισθό, 

και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα αποφάσιζαν αυξήσεις.  

Συνάδελφοι,  

Η Ευρώπη των λαών και της Αλληλεγγύης έχει μετατραπεί σε μια Ευρώπη δυο ταχυτήτων. Οι μεγάλοι 

και οι ισχυροί συνθλίβουν καθημερινά τους μικρότερους. Τους γυρνούν την πλάτη και με εκδικητικό 

τρόπο τους αναγκάζουν να ζουν στη φτώχεια, τη λιτότητα, την ανέχεια και την ύφεση.  

Τα πακέτα στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ μπορεί να προσφέρουν μικρές ανάσες στην ρημαγμένη 

ελληνική οικονομία έχουν ως αποτέλεσμα όμως, τη συνεχή εξάρτηση από τα μνημόνια, την τρόικα και 

το... κουαρτέτο των δανειστών.  

Παράλληλα με την οικονομική κρίση η Ευρώπη βιώνει μια βαθιά κρίση ταυτότητας. Και αυτό γίνεται 

κατανοητό και αντιληπτό αν χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Την προσφυγική κρίση. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με κίνδυνο της ζωής τους εγκαταλείπουν τις χώρες τους σε μια 

προσπάθεια να βρουν ένα καλύτερο αύριο, από το εμπόλεμο παρόν, γι' αυτούς και τα παιδιά τους. Και 

η Ευρώπη και οι συντηρητικοί κύκλοι της τι κάνουν; Αντί να τους επιτρέψουν να πάνε απευθείας στη 

χώρα επιλογής τους, προτιμούν τις εικόνες των νεκρών σωμάτων στα παγωμένα νερά του Αιγαίου!  

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο  συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

Φλώρινας μέχρι σήμερα, μετράμε πολλές αλλαγές στην πόλη μας, στη χώρα μας αλλά και στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Στην Ελλάδα έντονα πολιτικά γεγονότα, πρωτοφανείς κοινωνικές καταστάσεις, δραματικές αλλαγές 

του εργασιακού πλαισίου, αύξηση της ανεργίας και πολλά άλλα έδωσαν τη χαριστική βολή στην 

κοινωνία και την οικονομία της χώρας. 

Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η ανεργία, η λιτότητα, οι απολύσεις και οι φοροεπιδρομές κυριαρχούν στη 

ζωή μας και τη μεταλλάσσουν. Το τεράστιο κύμα φυγής των πτυχιούχων, των νέων και των 

επιστημόνων της χώρας μας συνεχίζεται. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι δημιουργούν μια άτυπη μορφή 

εργαζόμενων με την ανοχή του κράτους, αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ελεγκτικοί 

μηχανισμοί, ενώ οι εργοδότες συνεχίζουν τις αντεργατικές τακτικές τους. 

Την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να δέχεται ανελέητα χτυπήματα, και ο δημόσιος τομέας 

μπαίνει στο στόχαστρο, με διαθεσιμότητες εργαζομένων. 

Οι μελέτες και τα υποτιθέμενα success stories καλά κρατούν, ωστόσο ένα είναι το δεδομένο. Η λίστα 

με τις στρατιές ανέργων αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, οι επιχειρήσεις κινούνται 

μεταξύ σφύρας και άκμονος και τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται.  
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Ας δούμε όμως συνοπτικά τι συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα σημαντικότερα πολιτικά 

και κοινωνικά γεγονότα στα ο οποία το ΕΚΦ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο.  

Μέσα σε τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πέντε εκλογικές διαδικασίες, η μια από αυτές ήταν ένα 

διχαστικό για το λαό δημοψήφισμα το ΟΧΙ του οποίου λίγες ημέρες αργότερα μετατράπηκε σε ένα 

εκκωφαντικό ΝΑΙ. Έκλεισαν οι τράπεζες, επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι με αποτέλεσμα σε ένα 

μήνα να χαθούν 14.100 θέσεις εργασίας, Την ίδια ώρα σε γειτονικές χώρες με την Ελλάδα το ένα 

τρομοκρατικό χτύπημα διαδεχόταν το άλλο, με πιο πρόσφατο το φρικιαστικό έγκλημα στο Παρίσι,  

ενώ στο εσωτερικό της χώρας ο φασισμός και τα χτυπήματά του καλά κρατούν.  

Την ίδια ώρα, στους εργασιακούς χώρους τα προβλήματα γιγαντώνονται και οι εργαζόμενοι με 

σθένος παλεύουν για τη διατήρηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή η κατάσταση παραμένει δραματική. 

Η Φλώρινα όπως και όλη η χώρα βιώνει πολιτικές τριών μνημονίων, τα τελευταία πέντε χρόνια που 

οδηγούν σε ιστορική ύφεση. Τα ποσοστά ανεργίας σήμερα είναι παρόμοια με αυτά της δεκαετίας του 

’60 και αγγίζουν το 35%. 

Στη σκληρή αυτή πραγματικότητα το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και το Εργατοϋπαλληλικό 

Κέντρο Φλώρινας, αντέδρασε με όλες του τις δυνάμεις. Στο διάστημα αυτό της τριετίας έβαλε τη δική 

του σφραγίδα με απεργιακούς αγώνες και κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις και δράσεις σε 

εργασιακούς χώρους. Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, 

προσπάθησε να δώσει λύσεις, στάθηκε δίπλα τους στους αγώνες.  

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας υπήρξε μπροστάρης στους αγώνες για τη διάσωση των 

κοινωνικών, ασφαλιστικών, οικονομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την οχύρωση του 

αυτονόητου δικαιώματος της εργασίας και της αμοιβής των εργαζομένων. 

Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων για: 

-Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων. 

-Αποκατάσταση της διαδικασίας του περιεχομένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των 

όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις 

των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων 

και τη μετενέργεια του συνόλου των όρων τους. 

-Εφικτές λύσεις που δεν θα ξανά θέσουν σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας μας στην Ε.Ε. και που 

θα βάλουν σε τροχιά ανάπτυξης την οικονομία. 

-Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας. 

!4



-Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να αποτραπούν οι παράνομες απολύσεις. 

-Να τιμωρείται η άδικη και καταχρηστική μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων στους 

εργαζόμενους. 

-Να αποτραπεί η άδικη και δυσβάσταχτη φορολογική πολιτική. 

- - Να μην εκποιηθούν και να μην ξεπουληθούν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί. 

- Να μη θυσιαστεί η κοινωνική πολιτική στο όνομα της κρίσης. 

Όλα αυτά μαζί με τα σοβαρά προβλήματα της πόλης και του νόμου της Φλώρινας αποτελούν τους 

βασικούς άξονες δράσης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας και των Σωματείων της 

Δύναμης του από το προηγούμενο συνέδριο, μέχρι σήμερα. 

Στην τριετία που πέρασε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως το πολιτικό σκηνικό είναι ασταθές και 

οι πολιτικές των Μνημονίων έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλοιό για τους εναπομείναντες 

εργαζομένους και ένα μεγάλο αδιέξοδο για τους ανέργους.  

Χρόνο με το χρόνο, τα προβλήματα αντί να μικραίνουν, γιγαντώνονται, εντείνοντας την ύφεση και τα 

αδιέξοδα. Έννοιες όπως «ανεργία», «φτωχοποίηση» και «φοροεπιδρομές» καταλαμβάνουν το 

λεξιλόγιο και κυριαρχούν στη ζωή μας.  

Στη Φλώρινα η κατάσταση είναι δραματική, με έναν στους τρεις πολίτες να είναι άνεργος, την ώρα 

που ένας μόνο στους δέκα ανέργους επιδοτείται. 

Για να αντιμετωπίσει όλα αυτά η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, σε αγαστή 

συνεργασία με τις διοικήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων της δύναμης του, οργάνωσε συσκέψεις, 

απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια τόσο για τα μέτρα των μνημονίων και τις εργασιακές 

ανατροπές, όσο και για τα μεμονωμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στους 

χώρους δουλειάς τους. 

Το ΕΚΦ συμμετείχε σε όλες τις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που 

οργάνωσε η Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ενώ ήταν δίπλα στα ζητήματα που αφορούσαν τους 

εργαζόμενους και την κοινωνία της πόλης. 

Συνοπτικά στο διάστημα αυτό, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της διοίκησης του ΕΚΦ 

απορρόφησαν οι κινητοποιήσεις για: 

- Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων. 

- Σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. 

- Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού 

και ημερομισθίου. 
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- Να μπει οριστικό τέλος στις πολιτικές φορομπηχτικής επιδρομής εναντίον του κόσμου της εργασίας. 

- Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις πολιτικές ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου και 

επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. 

- Άμεση επίλυση του προβλήματος του Ασφαλιστικού συστήματος. 

- Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων (νέων, 

εργαζομένων πλησίον της σύνταξης). 

- Πάταξη της ακρίβειας και των καρτέλ. 

- Την αρπαγή των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων. 

- Την εργασιακή εφεδρεία. 

- Τις περικοπές μισθών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, των συνταξιούχων, των επιδομάτων ανεργίας. 

- Την ισοπέδωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

- Τις περικοπές στην Υγεία και την Παιδεία. 

- Το κλείσιμο των εργοστασίων. 

- Τις παράλογες και εξωφρενικές απαιτήσεις των κερδοσκόπων, των αγορών και των 

νεοφιλελεύθερων ευρωπαίων ηγετών. 

- Τα προβλήματα των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με καταστάσεις δύσκολες ως αποτέλεσμα 

των πολιτικών αφαίμαξης, των σκληρών μέτρων λιτότητας, της ανεξέλεγκτης ακρίβειας, της 

καταπάτησης ιστορικών εργατικών κεκτημένων, της απαξίωσης του δικαιώματος της εργασίας, των 

αλλαγών των εργασιακών σχέσεων και της ελαστικοποίησης των απολύσεων. 

Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα η διοίκηση του ΕΚΦ προσπάθησε να αναδείξει τα προβλήματα, να 

καθορίσει και να αναθεωρήσει, όπως επιτάσσουν οι συνθήκες, τους στόχους του συνδικαλιστικού 

εργατικού κινήματος. Να προτάξει ως κυρίαρχα ζητήματα τη διασφάλιση του εργασιακού δικαίου, τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας και της πλήρους απασχόλησης, την αντιμετώπιση της ανεργίας, της 

μακροχρόνιας ανεργίας, των παράνομων και καταχρηστικών απολύσεων και των μειώσεων στους 

μισθούς των εργαζομένων. 

Έθεσε σε προτεραιότητα το συντονισμό της δράσης των εργαζομένων, στήριξε τους αγώνες τους. 

Προέταξε τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε συναντήσεις με τους εκάστοτε 

αρμόδιους, συναντήθηκε με υπουργούς, βουλευτές της Φλώρινας, με εκπροσώπους της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης, με προέδρους και στελέχη οργανισμών. Στο διάστημα αυτό οργάνωσε συσκέψεις, 

ημερίδες, συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις. 

Η συμβολή του ΕΚΦ ήταν ουσιαστική με καθημερινές παρεμβάσεις στις επιθεωρήσεις εργασίας, στα 

αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κ.λπ.), στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας προσπάθησε και έδωσε λύσεις σε προβλήματα των 

εργαζομένων. 

Στο διάστημα αυτό, η διοίκηση του ΕΚΦ έδωσε μαζί με τους εργαζόμενους της δύναμης του, αληθινό 

αγώνα για να αποτρέψει το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τις παράνομες απολύσεις, την εφαρμογή 

άδικων και αυθαίρετων περικοπών σε μισθούς και ημερομίσθια, να διασφαλίσει τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας, να αποτρέψει την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, ενώ με παρεμβάσεις 

διεκδίκησε την καταβολή δεδουλευμένων σε απλήρωτους εργαζόμενους. 

Από κοινού με πρωτοβάθμια σωματεία προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των 

εργαζομένων, να απαιτήσουμε και να προωθήσουμε λύσεις. Στηρίξαμε απεργιακές κινητοποιήσεις 

πρωτοβάθμιων σωματείων και δηλώσαμε με διάφορες μορφές τη συμπαράσταση μας σε 

εργαζόμενους που προχώρησαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.  

Συμμετείχαμε ενεργά στο συλλαλητήριο για να μην κλείσει το νοσοκομείο Φλώρινας. Κύρια αιτήματα 

του συλλαλητηρίου ήταν η άμεση κάλυψη των μόνιμων κενών οργανικών θέσεων, η στελέχωση και 

επαρκής χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η χρηματοδότηση του 

νοσοκομείου - ικανή και αναγκαία- για την ολοκληρωμένη λειτουργία του. Το νοσοκομείο λειτουργεί 

με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς φαρμακοποιό, με συνέπεια να 

απευθύνονται οι πολίτες ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. 

Διοργανώσαμε συλλαλητήριο και απεργία για να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τη διχοτόμηση και 

το ξεπούλημα στα ιδιωτικά συμφέροντα της ΔΕΗ 

• Να παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ 

• Να προστατευθεί το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας και να διασφαλισθεί η καθολική 

πρόσβαση όλων σε φτηνή και ποιοτική ρεύματος 

• Να προστατευθεί το συμφέρον και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από τον ενεργειακό και 

εργασιακό μαρασμό 

• Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στον δημόσιο αναπτυξιακό σχεδιασμό της ενέργειας 

Προσπαθήσαμε και  υποστηρίξαμε επικοινωνιακά τις θέσεις και τις δράσεις που αναπτύξαμε το ΕΚΦ 

και κυρίως: Την έκδοση και αποστολή Δελτίων Τύπου, την παροχή ενημέρωσης στους 

δημοσιογράφους και τους συντάκτες των ΜΜΕ, τη διοργάνωση Ημερίδων, παρουσιάσεων κ.λπ., την 
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παρακολούθηση των ΜΜΕ και την έκδοση ανακοινώσεων και ψηφισμάτων, τη διαμόρφωση 

επικοινωνιακής διαχείρισης σε μεγάλα ζητήματα, τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΚΦ 

(www.ekf.gr), η οποία  αναβαθμίστηκε παρέχοντας με άμεσο και εύχρηστο τρόπο στους πολίτες και 

στους εργαζόμενους της δύναμης του ΕΚΦ, ολοκληρωμένη πρόσβαση στις δράσεις του 

Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας.  

Παράλληλα δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες για τους εργαζόμενους, ενώ μέσα από εγκυκλίους 

ενημερώνουμε για επιδόματα, για τα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, για συνταξιοδοτικά.  Για 

προγράμματα εργαζομένων και ανέργων αλλά και όλες τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται.   

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας συνέχισε και στο διάσημα αυτό τη δράση του στον τομέα 

της κοινωνικής πολιτικής και βρέθηκε στο πλευρό εργαζομένων, ανέργων και εν γένει της κοινωνίας 

της πόλης.  

Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια συνεχίστηκε η λειτουργία της νομικής υποστήριξης των εργαζομένων σε 

συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, που ως στόχο έχει την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και διευκόλυνσης στα 

σωματεία της δύναμης του ΕΚΦ αλλά και μεμονωμένα στους εργαζόμενους, τους απολυμένους και 

τους ανέργους της πόλης.  

Όμως και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, που ιδρύθηκε με απόφαση του τελευταίου 

συνεδρίου της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΕΚΦ συνέβαλε μέσα από τις παρεμβάσεις και τις 

πρωτοβουλίες της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων 

καταναλωτών.  

Συγκεκριμένα: 

- Υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/

ΓΣΕΕ) δύο εκπαιδευτικά προγράμματα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» σε τρεις τριήμερες συναντήσεις. 

Απώτερος στόχος του εγχειρήματος ήταν η δημιουργία ενός ενημερωμένου, συνειδητοποιημένου και 

σύγχρονου καταναλωτικού κινήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των 

πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη 

κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 

60 διδακτικών ωρών το καθένα, απέβλεπε στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα και 

την προστασία τους, με θεματολογία που αναφέρεται: στη σχέση ακρίβειας και φτώχειας, στο δείκτη 

τιμών καταναλωτή, στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, στις συνήθεις και κυρίως στις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στη διαφήμιση, στην επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών-

προμηθευτών και στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην 

αξία των ενώσεων καταναλωτών. 
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-Πραγματοποιήσαμε ημερίδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 

για υπερχρεωμένα νοικοκυριά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, διεθνή ημέρα κατά της Φτώχειας, με 

θέμα: «Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους 

πλειστηριασμούς ακινήτων για τραπεζικά δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

(δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)» Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν, οι δυνατότητες που 

δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, θα δοθούν από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας 

στατιστικά στοιχεία από την διαχείριση σχετικών υποθέσεων, θα αναφερθούν πώς και σε ποιες 

περιπτώσεις προστατεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις ενώ θα υπάρξει εκτενής αναφορά στη 

διάσωση της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. 

-Πραγματοποιήσαμε τιμοληψία στα σούπερ μάρκετ και στο τυπικό καλάθι 14 βασικών αγαθών.  

- Συμμετείχαμε στη δράση της ΕΕΚΕ συλλέγοντας ερωτηματολόγια για τη διεύθυνση Α΄ 

φυτογενετικών πόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της γενικής 

διεύθυνσης βιώσιμης φυτικής παραγωγής, όπου διεξήγαν έρευνα της κοινής γνώμης για τα γενετικά 

τροποποιημένα φυτά.  Η χώρα μας προσέφυγε πρόσφατα με επιτυχία στην απαγόρευση καλλιέργειας 

γενετικά τροποποιημένων φυτών. Σε μελλοντικές απαγορεύσεις πιθανώς να χρειαστεί μαζί με την 

υπόλοιπη επιχειρηματολογία μας, η παρουσίαση της κοινής γνώμης ως προς το θέμα αυτό.   

Ζητήσαμε από τον ΟΑΕΔ να δοθούν οι αδιάθετες εργατικές κατοικίες και επίσης να ελέγχονται μέσω 

των λογαριασμών της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΦ οι εργατικές κατοικίες και όσοι δεν τις χρησιμοποιούν να 

δίνονται σε δικαιούχους που τις έχουν ανάγκη.  

Πραγματοποιήσαμε ημερίδες: 

- Με τον εργατολόγο  κ. Γεώργιο Ρωμανιά  για τα Ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα   

- Με τον καθηγητή Σάββα Ρομπόλη  

- Με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας Παροχή εντελώς  δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης  

- Με όλους τους φορείς του νομού και τη ΔΕΗ  «Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ    

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ» 

- Με τη ΔΕΗ και τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, για την   

«ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ» 
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Με επιστολές μας προς τον Υπουργό Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και στον Πρόεδρο της ΔΕΗ τους ενημερώσαμε σχετικά με την κατάσταση σχετικά με τα λιγνιτικά 

κοιτάσματα στην περιοχή μας.  Προτείναμε να κινηθούμε προς μια ρεαλιστική βάση. Ο στόχος είναι η 

εξασφάλιση μακρόχρονης και ασφαλούς από οικονομικής πλευράς ηλεκτροπαραγωγικής βάσης με 

καύσιμο εγχώριας προέλευσης και η διατήρηση μιας βιωσιμότητας όσον αφορά τα ορυχεία Αχλάδας, 

Βεύης, Λόφων και Κλειδιού για να υπάρχει σταθερότητα στο κόστος της παραγωγής λιγνίτη.  

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αρμόδιου υπουργείου για συμμετοχή στην μηνιαία διαβούλευση 

για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» http://

www.espa.gr/el/pages/newsfs.aspx?item=731 μετά από επικοινωνία με δεκάδες συμπολίτες μας που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα παραθέσαμε στο αρμόδιο υπουργείο 

μια σειρά από προτάσεις για την βελτιστοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων του 

προγράμματος. Επιφυλασσόμαστε ως ΕΚΦ να υποβάλλουμε και άλλες παρατηρήσεις όσον αφορά τα 

υπόλοιπα προγράμματα. Γι’ αυτό το λόγο να ζητήσουμε από όλους τους ενδιαφερόμενους να 

επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας στείλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους προκειμένου η 

τελική πρόσκληση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις σύγχρονες ανάγκες.  

Ζητήσαμε τη συνέχιση λειτουργίας Δομών Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας -  Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Φλώρινας. Ως θεσμός, σεβόμενοι τον κοινωνικό ρόλο 

που οφείλουμε να υπηρετούμε, θεωρούμε επιβεβλημένη την συνέχιση της παραπάνω δομής 

αντιλαμβανόμενοι, αφενός το κοινωνικό έργο που αυτή προσφέρει σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

ειδικά αυτή την εποχή και αφετέρου την συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος καταρτισμένου, 

εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Τα τρία τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για όλους μας.  

Η οικογένεια του Εργατικού Κινήματος της Φλώρινας αυτά τα χρόνια στάθηκε όρθια, δίπλα και όπου 

χρειάστηκε μπροστά για να χαράξει το δρόμο στους εργαζόμενους της πόλης μας. 

Αυτή είναι συνοπτικά η ιστορία του Ε.Κ.Φ την τελευταία τριετία. Μια ιστορία που όλοι μέσα της 

αναγνωρίζουμε το δικό μας κομμάτι. Τις δυσκολίες, τους κόπους, τις ανισότητες, τις αγωνίες και τα 

θέλω μας. Αυτά τα «ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ», αυτές οι «ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ» μας, διαχρονικά μας 

ενέπνεαν και θα μας εμπνέουν και στο μέλλον. 
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Δεν παραβλέπουμε τις αδυναμίες ούτε τις επιμέρους οργανωτικές ή λειτουργικές ελλείψεις, που 

ανέδειξαν οι σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις μιας συγκυρίας πολύ διαφορετικής από όσα 

γνωρίζαμε, ή είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι τότε. Αν συνυπολογίσουμε τις ακραίες συνθήκες υπό τις 

οποίες χρειάστηκε να λειτουργήσουμε, καθώς και τις διασπαστικές κινήσεις που είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε από συνδικαλιστικές δυνάμεις, που λειτούργησαν όλη την τριετία με δικό τους 

σχεδιασμό και πλαίσιο, η συνολική εικόνα του Απολογισμού μας είναι θετική και αντάξια του ρόλου 

και της ιστορίας του ΕΚΦ. Αυτός ο απολογισμός δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της δράσης της 

πλειοψηφίας της Διοίκησης του ΕΚΦ, αλλά και των σωματείων – μελών του ΕΚΦ, που με τους αγώνες 

τους και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις συνέβαλαν στο να υπάρξει αυτός ο πλούσιος 

απολογισμός, που σήμερα σας παρουσιάζω. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

Η ενότητα, είναι η δύναμή μας. Είναι εγγύηση, πως θα διαφυλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο την 

εργασία, τα δικαιώματα, το μέλλον των συναδέλφων μας. Είναι καθήκον μας αυτή την ενότητα να την 

κρατήσουμε ζωντανή. Πέρα από στείρους διαχωρισμούς και άγονες αντιπαραθέσεις. Πέρα από 

τακτικισμούς και πελατειακές λογικές. Με σεβασμό και σύνθεση των διαφορετικών ιδεών, θέσεων και 

προτάσεων, όπως το προσπαθούσαμε πάντα. Με υπέρτατο κριτήριο τις αγωνίες και τις ανάγκες των 

εργαζόμενων, τις ανάγκες της κοινωνίας και του λαού μας. 

 

Το ΕΚΦ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί, ούτε με νομοθετικά τετελεσμένα, ούτε με την υποτέλεια που 

θέλουν να επιβάλουν στους εργαζόμενους και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν θέλουμε κηδεμόνες, 

κατακτητές και προστάτες. Δεν περιμένουμε αυτόκλητους σωτήρες.  

Η δική μας ελπίδα για τη σωτηρία της κοινωνίας και της χώρας μας, είμαστε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ. 

Πηγή της δύναμής μας, είναι οι εργαζόμενοι. 

Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε παίρνοντας δύναμη από όλους αυτούς που 

πριν από εμάς έδωσαν το αίμα τους για τα εργασιακά μας δικαιώματα.  

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος και γεμάτος εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να τον διασχίσουμε.  

Σας ευχαριστώ.   
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